
؟ ما  جيوز لنا أن خنرب بأن اهللا متكلم جيوز نسميه :؛ فمثال ألن باب اإلخبار أوسع من باب التسمية

نبئ عبادي أني أنا  ((؛ وهلذا قال:  ؟ خنرب أنه مريد وال نسميه نسميه. جيوز أن نقول هللا مريد وال ال

يف  ؛ العقاب شديد العقابشدة ))  وأن عذابي هو العذاب األليم ((؟  بعده )) رحيمالالغفور 

؛ لكن الغفور  احلقيقة أن هذه صفة مشبهة مضافة إىل الفاعل هو اهللا شديد العقاب الشدة يف عقابه

 )) رحيم وأن عذابي هو العذاب األليمالنبئ عبادي أني أنا الغفور  ((رحيم من أمساءه كما يف آية: ال

إطالق  األمساء والصفات على اهللا عزوجل فما نعم؟ اآلن فيه ضابط يف  الشيخ :شيخ؟  السائل :  .

الضابط لإلخبار عن اهللا أنك خترب عن اهللا كل صفة  الشيخ : ؟ وجل هو الضابط  لإلخبار عن اهللا عز

اتصف اهللا ا كل صفة اتصف اهللا ا خترب ا عنه لكن إن كانت مطلقة فمطلقة وإن كانت مقيدة 

 ا ال تليق به كالنائم مثالفمقيدة؛ هناك أشياء ما يصح اإلخبارأو اجلاهل  ، أو العاجز ا عن اهللا أل ،

؛ لكن فيه أشياء ما تسمى اهللا ا لكن اهللا خيرب ا عنه  وجل ؛ ألنه ما تليق باهللا عز أو ما أشبه ذلك

 ألا هي ما تصح أن تكون امسا لكون أمساء اهللا احلسىن ما فيها احتمال للسيئ أبدا كل األمساء حسىن

؛ لكن الذي خيرب عنه قد يكون يف بعض األحيان يكون فيه يتضمن السوء  ما فيها سوء وال باالحتمال

؛ مثال متكلم املتكلم قد يتكلم خبري وقد يتكلم بشر فليس كل كالمه  لكن بالنسبة هللا ما يتضمن السوء

 ا ألن باب األخبار أوسعخري؛ واملريد أيضا إرادة خري وإرادة شر ؛ وهلذا ما جاءت لكن امسا جاءت خرب 

 الشيخ :؟  شيخ هل ميكن اهللا طبيب السائل : . ؛ لكن ال يسمى به ؛ السامع مثال خيرب به عن اهللا

 أنا ما ذه مهندس ؛ نعم فيه من يقول هكذاواهللا ه الشيخ :ومن قال مهندس؟  السائل : ؛ خرب ال بأس

لكين  التسليم بإتقان ؟ التسليم واإلتقان معناهاألن اهلندسة ويش  معناه صحيح وإال أن أقوهلا  أستطيع

هللا أما الطبيب فقد روي عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه مرض فقيل له أال ندعوا لك  ما أجتاز أن أقوهلا

أم مسألة املهندس قد تشعر املهندس إن مل  ) إن الطبيب رعاني وقال أنا أفعل ما أريد( الطبيب فقال 



؛ وقد يقول قائل والطبيب أيضا  ، متعلم يعين مكتسب يعين صنع االقتصاد لممتع تفهمفامهني خطأ قد 

  . ؛ لكن إىل أن أجتاز أن أقول مهندس الكون ما أستطيع باعتبار إضافته لآلدمي أيضا مكتسب

خمرتع يصلح مطلق عليه ألن املخرتع مثل املبدع أي  ؟ رتعخم السائل : ! نعم الشيخ :شيخ؟  السائل :

مث قال اهللا   . وهلذا توجد هذه يف كالم بعض أهل العلم أنه قادر على االخرتاع وما أشبه ذلك؛  نعم

يستفاد من اآلية ,  ))...  الذين آمنوازين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من  ((تعاىل: 

ويستفاد منها: أن الكفار  )) زين للذين كفروا الحياة الدنيا (( ؛ لقوله: احلياةبالكرمية: اخنداع الكافرين 

؛ ألن ما زين للشخص فالبد أن يكون الشخص مهتما به طالبا  عاشقون هلا وأا هي مههم وغرضهم

 )) للذين كفروا ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املؤمنني ليست الدنيا يف أعينهم شيئا . له

لبيك إن  (يقول:  ذا رأى ما يعجبه يف الدنيا؛ وهلذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إ ؟ طيب واضح

(لبيك إن العيش ؛ إذا رأى ما يعجبه من أي شيء يقول:  كلمة عظيمة هذه  ) العيش عيش اآلخرة

؟ ألن النفس إذا رأت ما يعجبها يف طبيعته تطلب هذا الشيء فيقول: لبيك لتوجيه  ملاذا عيش اآلخرة)

؛ وإال النفس هذه الشيء الدنيا مزينة يف قلوب  إىل إجابة رغبتها ؟ إىل إجابة اهللا ال النفس إىل إجابة من

عن نفس أيضا ألين ما سددت  مث؛  ؛ فالنفس تطلبها تتجه إليها فيقول: لبيك الناس إال من عصم اهللا

؛ وصدق الرسول عليه الصالة والسالم  ؟ إن العيش عيش اآلخرة وجل إال خلري مباذا فيه وأجبت ريب عز

يا ؛ والعجيب أن من طلب عيش اآلخرة طاب له عيش الدنيا ومن طلب عيش الدن آلخرةالعيش عيش ا

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم  ((قال اهللا تعاىل:  ضاعت عليه الدنيا واآلخرة نعم

م ؛ وأهليه ؛ خسروا أنفسهم ألا راحت عليهم مآهلم النار والعياذ باهللا هذه اخلسارة )) يوم القيمة

؛ واحلاصل أننا نقول إن  أيضا الذين يف النار ما يهتم بعضهم لبعض كل والعياذ باهللا شقي مبا هو فيه

حنن نرى يف الدنيا الشك نرى ما  ، هذه من حكمة الرسول عليه الصالة والسالم اليت ينبغي لكل إنسان



 ) العيش عيش اآلخرةلبيك إن  (؛ لكن حط هذه على ذلك:  يعجبنا من املراكب والقصور وغريها

جتد كل الذي أمامك تضائل إذا قلتها بالصدق واإلخالص ومتابعا للرسول صلى اهللا عليه وسلم ترى  

ومن فوائد اآلية الكرمية: حقارة  . طيب , بك تراه متضائال ما كأنه شيء نعمكلها الذي أمامك يعج

وقد ثبت لنا أا من الدنو زمنا ورتبة؛  ؟ من وصفها بذلك الدنيا حبياة الدنيا؛ ؛ من أين نأخذها الدنيا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكفار ال يزالون  . ؛ ورتبة ألا قليلة بنسبة لآلخرة زمنا ألا قبل اآلخرة

؛ من أين  لكن أنا أقول ال يزالون يسلطوننا))  ويسخرون ((؛ لقوله:  يسلطون أنفسهم على املؤمنني

؛ ما قال  ؛ شف زين ويسخرون بالفعل املضارع )) ويسخرون ((: من قوله ؟ أخذت ال يزالون

؛ ألن املضارع يدل على االستمرار واحلال واالستقبال فهم دائما بسخرية من الذين  وسخروا، يسخرون

؟ يوم القيمة الذي ما فيه الرجوع إىل الورى أو  مىت )) والذين اتقوا فوقهم ((آمنوا؛ لكن العربة بالنهاية 

ومن فوائد اآلية الكرمية: تثبيت  . )) والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة : ((؛ وهلذا قال إىل األرضنزول 

، اصربوا  يعين: اصربوا )) ويسخرون من الذين آمنوا ((، وترسيخ أقدامهم يف إميام؛ لقوله:  املؤمنني

بيعة الكفار أو شيء  فإن هذا دأم وشأم أن يسخروا منكم ولكن مادمتم أنتم تعرفون إن هذا ط

؟ يكون مستعدا له  ؛ حقيقة أن اإلنسان إذا عرف من هذا الشيء البد من كالطبيعة فإن اإلنسان يصرب

ومن فوائد اآلية الكرمية: البشرى للمؤمنني للذين اتقوا أم فوق الكفار يوم  . وقابال له وغري متأثر فيه

موا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم إن الذين أجر  ((وجل:  ؛ واتل قول اهللا عز القيمة

رجعيون ما  )) يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون

اليوم يوم  )) وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا ((؟  ؟ بعدها يصلحون هلذا العصر نعم

هذا واهللا ضاحك ما  ؛ لكن ضحك أولئك ارمني. ))  الكفار يضحكونالذين آمنوا من  ((القيمة 

؛ ومنهم النظر إىل  ؟ ينظرون ما أعد اهللا هلم من النعيم ويش ينظرون))  على األرائك ينظرون (.(



قال  ((وجهه الكرمية جعلين اهللا وإياكم منهم ـ النظر إىل وجه اهللا؛ وينظرون أيضا إىل ما فعل اهللا ؤالء 

ل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ءإنا لمدينون قائ

؛ قال له   قرين يف الدنيا فرآه يف سواء اجلحيم )) قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم

شف هذا  )) دينقال تاهللا إن كدت لتر  ((، قال له  كلمه هذا يف أعلى عليني وهذا يف أسفل السافلني

؛ وكدت  إن هذه خمففة من الثقيلة للتأكيد )) لئن كدت ((إضالل هذا الرجل  لاو القرين اخلبيث حي

؛ إذا يطلعون عليهم وال  مبعىن قاربت يعين إنك قاربت أن ترضيين ولو ال نعمة ريب لكنت من احملضرين

 ((وهلذا قال:  )) أنتم مطلعونهل  ((؟ يطلعون عليهم ويطلبون ممن معهم يف اجلنة أن يطلعوا  ال

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  . )) والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة واهللا يرزق من يشاء بغير حساب

وتسمى هذه األفعال يف كتب  )) واهللا يرزق من يشاء ((؛ لقوله:  صفات اهللا تعاىل املتعلقة مبشيئته

؛ وهي ثابتة هللا عزوجل على وجه احلقيقة؛  ملتعلقة مبشيئة اهللالعقائد تسمى األفعال االختيارية ـ يعين ا

فإنه واقع  ؛ وكل ما يف الكون فيها إثبات املشيئة هللا))  من يشاء ((وقوله:  . وأمثلتها يف القرآن كثرية

؛ واملشيئة ختتلف عن اإلرادة ألا ال تنقسم خبالف اإلرادة فإا تنقسم إىل قسمني: إرادة  مبشيئة اهللا

؛ وهلذا كان  ؛ يعين إذا شاء اهللا شيئا كان ؛ أما هذه فال تنقسم بل هي واجبة املراد ؛ وإرادة كونية شرعية

؟ نعم قال  من قول املسلمني عامة: ما يشاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن. وهل تتعلق ما حيبه وما ال حيبه

وهذا ))  يشأ يجعله على صراط مستقيمومن  ((وهذا ال حيبه  )) من يشأ اهللا يضلله  ((اهللا تعاىل: 

 ؛ فهي متعلقة مبا حيبه وما ال حيبه؛ وقد سبق لنا أن نكل فعل علقه اهللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة حيبه

 ((ودليل ذلك مسعي وعقلي: السمعي قوله: ؛ إذ ليس مبجرد املشيئة فقط بل للمشيئة املقرونة باحلكمة 

فدل على أن مشيئته  )) إن اهللا كان عليما حكيما ((؟  ويش بعده )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا

،  مسى نفسه باحلكيمبل ،  ن اهللا تعاىل وصف نفسه بأنه حكيمأل؛ وأما العقلي: ف مقرونة باحلكة



؛ إذا يستفاد من هذه اآلية إثبات: املشيئة هللا  احلكيم ال يصدر منه شيء إال وهو موافق للحكمة

ومن فوائد اآلية الكرمية: كثرة رزق اهللا  . ةمعلم من أن كل مشيئة فهي مقرونة باحلك وإطالقها مقيد مبا

يعين معناه أنه يعطي عطاء ال يبلغ احلساب؛ كما قال اهللا تعاىل:  )) بغير حساب ((؛ لقوله:  وجل عز

 )) ة((كان الناس أمة واحدمث قال اهللا تعاىل:   )) واهللا يضاعف لمن يشاء واهللا واسع عليم ((

؟ حال، أو  ويش إعراا )) مبشرين ((ما الذي نصبها؟ خرب كان  )) أمة ((؛ أوال:  نشوف اإلعراب

النبيني  من قولهاملفعول له ألا مجع؛ وقوله: ؟ يعين اهللا هو املبشر؟ ال ال، من  أنه مفعول به؟ من الفاعل

الكتاب هنا أيش؟ مفرد مراد به اجلنس فيعم   )) وأنزل معهم الكتاب ((وقوله:  )) فبعث اهللا النبيين ((

 ((الباء؟ للمصاحبة؛ قوله:  )) بالحق ((؛ طيب قوله:  ؟ مفعول عن نزل ؛ طيب إعرابه كل كتاب

على الكتاب، على النبيني، على اهللا؛ على الكتاب؛ طيب نشوف  الضمري يعود على أيش؟ ليحكم ))

؛ يعين  أي هو، اهللا )) أنزل معهم الكتاب ليحكمفبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين و  ((اآلن 

؟ أو حيكم النيب باعتبار أنه الذي معه الكتاب ؟  احلكم إليه أو ليحكم الكتاب اعتبار أنه وسيلة احلكم

؛ لكن قالوا ملا كان النبيون مجعا واجلمع له أفراد  ولكن هنا فيه إشكال وهو أن حيكم مفرد والنبيني مجع

وما اختلف فيه إال الذين  ((فرد منهم، كل فرد منهم مبا أنزل اهللا؛ طيب قوله: صار ليحكم أي لكل 

إال الذين  ((؛ وقوله:  ويش إعرابه؟ الذين فاعل اختلف؛ ألن االستثناء هنا مفرغ )) الذين )) (( أوتوه

وتوه؛ ويش متعلقة به؟ أ))  بعد ما جاءته ((قوله:  )) أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

يعين وما اختلف فيه من بعد ما  )) وما اختلف ((أوتوه ال ألنه يفسد املعىن؛ لكنها متعلقة بقوله: 

؛ وبقية اآلية أظنها واضحة.   ويش إعراا؟ مفعول ألجلهبغيا ))  ((جاءم البغي بينهم إال الذين أوتوه؛ 

أمة هنا مبعىن طائفة وكان فيما مضى من قبل أن  )) كان الناس أمة واحدة ((وجل:  يقول اهللا عز

تبعث الرسل إليهم كانوا أمة واحدة أي طائفة واحدة على دين واحد؛ ما هذا الدين الواحد؟ دين 



؛ ألن آدم نيب موحى إليه بشريعة يتعبد ا فصار يتعبد ا واتبعه أبنائه على  اإلسالم، هو دين اإلسالم

ر الناس واختلفت األهواء فاختلفوا؛ فحينئذ صاروا حباجة إىل بعث الرسل ذلك مث بعد مدة من الزمن كث

؟ طيب نعد اآلن: أمة مبعىن طائفة  ؟ مخسة فبعث اهللا الرسل؛ مث تقدم لنا أا تأيت على كم وجه؟ أربعة

 د أمةوادكر بع ((طيب أمة مبعىن الزمن:  )) براهيم كان أمةإإن  ((مثاله؟ هذه اآلية؛ أمة مبعىن اإلمام: 

إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على  ((؛ الرابع: أمة مبعىن الطريقة مثل:  أي بعد زمن هذه ثالثة ))

أنا ما أذكر  ؟ ؛ وين اخلامس واخلامس؟ متبع السبيل كيف؟ ال هذه مبعىن طائفة )) آثارهم مهتدون

 ((؟ طيب هنا أمة مبعىن طائفة أمة واحدة على دين واحد وهو اإلسالم  اآلن إال أربعة؛ األجل؟ مثل

الفاء هنا عاطفة؛ فهل املعطوف عليه مقدر؟ وال ال حاجة لتقدير ألنه مفهوم  )) فبعث اهللا النبيين

؛ فقال  ؟ االختالف ، السبب يف البعث ؛ ألن كوم أمة واحدة ليس هو السبب يف البعث السياق

قدير حمذوف كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث اهللا؛ واستدلوا لذلك لقوله تعاىل: بعضهم إنه على ت

ليحكم  ((واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله: ))  وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ((

حال ما  ؛ وقال بعضهم ال حيتاج إىل تقدير لفهمه من اآلية؛ وعلى كل )) بين الناس فيما اختلفوا فيه

 : (حيتاج والشك أنه البد أن يفهم املعىن أم اختلفوا فبعث الرسل؛ ونظري هذا مما يؤيده السياق قوله

؛ إذا البد أن نقدر: فللمريض واملسافر عليه عدة فلو صام؟ ال )) (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة

؛  رسل، وأصله من اإلخراج واإلثارةبعث مبعىن أ )) فبعث اهللا النبيين ((قال:   . فأفطر فعليه العدة

والشك أن الرسل عليهم الصالة السالم أن بعثهم إثارة وإخراج فإن اهللا تعاىل أوجدهم من بني هذه 

باهلمزة وكالمها ((النبيئين)) وفيها قراءة:  )) فبعث اهللا النبيين ((؛  األمم حىت هدى اهللا م من هدى

 ((املراد بالنبيني هنا الرسل؛ لقوله:  )) النبيين مبشرين ومنذرينبعث اهللا  ((أو كلتامها سبعيتان 

؛ فهل هناك فرق بني النيب والرسول؟  قلت إا تشمل الرسل )) النبيين ((وقوله: ))  مبشرين ومنذرين



اجلواب نعم هناك فرق والدليل على الفرق أن آدم نيب وأن أول الرسل نوح ولو مل يكن فرق لكان أول 

؟ قيل إن الفرق أن النيب من  ؛ طيب إذا بينهما فرق فما هو الفرق بني النيب والرسول ؟ آدم الرسل من

؛ ويكون كادد للدين السابق؛ وأما  أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه بل عبد به، يتعبد به ما بنفسه

؛ ألن النيب من  جدا؛ وهذا رأي اجلمهور وهو فرق جيد  الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه

؛ والرسول من اإلرسال وهو البعث إىل أحد تقول أرسلت فالنا يعين بعثت  النبأ وهو اخلرب فهو مس

، طيب وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متتما  ؟ بلى ليبلغ عين أليس كذلك

ة فهو رسول لكن هذا ينتقض علينا مباذا؟ ؛ وإن كان مستقال برسال لرسالة سابقة يعين جمددا هلا فهو نيب

 ((حال؛  )) مبشرين ((وقوله:  . ؛ رأي اجلمهور جيد يف هذه املسألة بآدم ألن آدم ما هو جمدد

من بعقاب اهللا  )) ومنذرين ((؛  ملن استحقه وجل ؟ بثواب اهللا عز مبشرين مباذا )) ومنذرينمبشرين 

لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذي  وتعاىل: ((؛ قال اهللا تبارك  من خالف أمر اهللا

 (؛ من املبشر؟ ( فهنا بينت اآلية املبشر واملبشر به )) يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

 (( )) أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ((؛ واملبشر به  )) المؤمنون الذين يعملون الصالحات

اهللا ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال  وينذر الذين قالوا اتخذ 

هذان احلاالن مها حالن  )) مبشرين ومنذرين ((؛ وقوله:  فاملنذر هم الكفار واملنذر به العذاب )) كذبا

يس مركبان أو منفردان؟ اجلواب: مركبان ألن الرسول يأيت بالبشارة واإلنذار يف آن واحد وال ال؟ يعين ل

((مبشرين ؛ بل كل واحد جامع بني التبشري واإلنذار؛ ويف قوله:  أحد الرسل مبشرا واآلخر منذرا

دليل على أن ما مسي اآلن من دعوة النصارى إىل دينهم من تبشري أن هذه تسمية خاطئة   ومنذرين))

م؛ والرسول عليه ؛ هذه أحق الناس ا من؟ الذين يدعون إىل دين اإلسال كاذبة ناصبة تصلى نارا حامية

فيجب علينا معاشر املسلمني أن نكون على ) بشروا وأنذروا (  لذن من يبعثهم:لل الصالة والسالم يقو 



؛ ما نأخذها جمردة نقول واهللا يف هذه البالد شاع فيها التبشري، كثر فيها  من مثل هذه التسميات يقظة 

ال جيوز أن ننسب هذا الوصف احلبيب إىل  ؛ التبشري، املبشرون كثريون وما أشبه ذلك هذا ال جيوز

؛ وما نظري ذلك إال نظري من اضطر بتسمية النصارى  النفوس، ننسبه من عندنا ونعطيه إىل أعدائنا

؛ كما إذا قلت فالن متيمي إذا هنا  ؛ املسيحيني معناه أنك اآلن أقررت بأم يتبعون املسيح باملسيحيني

، يتربأ من هذا الدين ألنه   يح مسيح ابن مرمي يتربأ من هذا الدين، مسيحي على دين املس من بين متيم

كفر؛ فمثل هذه املسائل والكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها وأن ال يقول إن هذا 

؛ إذا كان النيب عليه  اصطالح عريف ال يقول هكذا؛ االصطالح العريف الذي يغري املفاهيم له ليس مبفهوم

ال تغربن كم األعراب على صالتكم العشاء العتمة فإن اهللا سماها في  (والسالم يقول:  الصالة

الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمرنا أن ال نغري هذا االسم مع أنه  ) القرآن العشاء وإنما يعتمون باإلبل

ن أحدا لو ليس فيه خطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى أم مبشرون وأم مسيحيون؛ أعتقد اآلن أ

قال عن اليهود إم موسويون ويش يقولون؟ يضجون عليها يقولون موسى بريء منهم عليه الصالة 

قول اجلمهور الفرق بني النيب والرسول البعض يعرتض  السائل :  . والسالم فاملسألة هي هي ال فرق

ال ألم فقدوا  الشيخ : ن ؟عليهم ألن الدعاة مبلغون وذا يكون يعين أكمل من األنبياء الذين ال يبلغو 

بس الدعاة يبلغون واألنبياء على هذا التعريف وعلى هذا الفرق ال  السائل :الوحي، فقدوا الوحي؛ 

نعم نعم ما يبلغون ألم ما أمروا بذلك فهم مطيعون؛ أصله كمال العبادة يف امتثال  الشيخ :يبلغون؟ 

ابد؛ وهلذا كان املالئكة عبادا هللا عزوجل بسجودهم األمر حىت لو أمرت  بالشرك والقتل وفعلت فأنت ع

   . آلدم وهو الشرك؛ وكان ابراهيم عليه الصالة والسالم خليال للرمحن ألنه أمر بقتل ولده فامتثل نعم

ال، هذا من باب أطالقة الرسالة على النيب هذا من باب التغليب ألنه قال: من رسول؛ كما نقول: 

هذا )  إنه نبي مكلم( دليل حديث أيب ذر عند ابن حبان وغريه أن الرسول قال  قمران، والعمران.



وهذا واحد؛ مث إنه البد له  بالنسبة للحديث وهو صريح وأما يف القرآن فواضح أن اهللا كلمه وأمره واه؛

لنا يا شيخ أيضا لو ق السائل :  . أن يتعبد فبماذا يتعبد؟ العبادة ما ت بالعقل البد فيها من وحي

ال، أصال نصارى نسبة لبلد الناصرة؛  الشيخ : نصارى من املسيحيني يقولون نصارى نعم نسبة من ؟

ال ألن بعض الرسل أمروا باجلهاد وبعضهم ما أمروا  ألن نصارى ما هو مجع ناصر؛ لكن نسبة إىل هذا.

البشارة ... لكن اهللا شيخ قولك ال جيوز أن نقول هلم النصارى ألم مبشرون ألن  السائل : باجلهاد.

وهي اجلواب على هذا؛ اجلواب أن  الشيخ : ؟ يقول: ((فبشرهم بعذاب أليم)) ويش اجلواب عليه

ذا قلت هؤالء مبشرون ؛ أنا أوافقك إ البشارة إذا قيدت فهي ملا قيدت به لكن تقول هذا املبشرين بس

أو ويل وهو خمالف له فإن  على كل حال كل من انتسب إىل نيب أو رسول أو مؤمن  بالعذاب نعم

أنزل  )) (( فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق (( نسبته إليه كاذبة .

 ((؛ واملعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها يف كل موضع حلسبه  املعية هنا للمصاحبة))  معهم

؛ وإال فلكل  ؛ يعين جنس الكتاب ه اجلنسالكتاب هنا قلت قبل قليل إنه يراد ب )) أنزل معهم الكتاب

أي ))  وأنزل معهم ((نيب أو لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب؛ وقد زعم بعض املفسرين أن قوله: 

؛ ولكن هذا خالف ظاهر القرآن وقد قال اهللا تعاىل  ؛ وقال ليس كل الرسل معهم كتاب مع بعضهم

فظاهر اآلية أن مع   )) وأنزلنا معهم الكتاب والميزانلقد أرسلنا رسلنا بالبينات  ((يف سورة احلديد: 

كل رسول كتابا؛ وهذا هو مقتضى احلال حىت يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إىل الناس؛ وال يرد 

؛ ال يكون فيها اختالف يسري كما يف  على هذا أن بعض الشرائع تتفق يف مشروعاا وحىت يف منهاجها

 ((إن هذا ال يضر؛ املهم أن كل رسول يف ظاهر القرآن معه كتاب؛ وقوله: ؛ ف شريعة التوراة واإلجنيل

؛ ومنه ما مل نعلم أن اهللا كتبه لكن تكلم به؛  ؛ ومنه ما نعلم أن اهللا كتبه مبعىن: مكتوب كتاب ))

ولقد   وكذلك أيضا يف الزبور (( )) وكتبنا لهم في األلواح من كل شيء (( وجل عز فالتوراة كتب اهللا



القرآن الكرمية ما ذكر اهللا تعاىل  )) ا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحينكتبن

أنه كتبه وإمنا ذكر أنه أنزله على حممد صلى اهللا عليه وسلم فيكون وحيا من اهللا تكلم به وألقاه إىل 

ل منزل من عند اهللا سواء  جربيل مث جربيل ألقاه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن على كل حال الك

؛ يعين سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول  كان مكتوبا أو مقوال

 وأنزل معهم الكتاب ((؛  والوحي حييه اهللا عزوجل إىل جربيل مث ينزل به جربيل إىل من أرسله اهللا إليه

؛ وألنه  مسي كتابا ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ؛ وقد ذكرنا فيما سبق أنه  القرآن من الكتب)) 

مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة؛ وألنه مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا؛ وسبق لنا أن الكتاب 

؛ وأن فعال تأيت مبعىن مفعول يف اللغة العربية كثريا وضربنا لذلك أمثلة مبثل:  فعال مبعىن؟ مبعىن مفعول

وأنزل معهم  ((؟  هل هي متعلقة بأنزل )) بالحق ((. وقوله:  كساء وما أشبههافراش، وبناء، وغراس، و 

؟ هذا هو  ؛ يعين متلبسا باحلق ؟ يعين الكتاب جاء باحلق؛ أو أا حال من الكتاب )) الكتاب بالحق

هللا األخري مع أما متالزمان، مادام أنه متلبس باحلق أن الكتب هذه كلها حق؛ فهي إذا نازلة من عند ا

، الثابت  أي الثابت )) بالحق ((حقا ألن اهللا هو احلق وال ينزل منه إال احلق سبحانه وتعاىل؛ وقوله: 

نقول بالنسبة  النافع وضده الباطل الذي يزول وال ينفع؛ فما هو احلق الثابت للكتب املنزلة من عند اهللا؟

لت هذا اخلرب حق يعين؟ صدقا مطابقا لألخبار احلق فيها الصدق، حق فيها صدق؛ ألن اخلرب يعين إذا ق

وتمت كلمة  ((للواقع؛ وأما احلق يف األحكام فإنه العدل والنفع؛ وعلى هذا قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

ولو   ((الكتب اليت من عند غري اهللا فيها تناقض والتناقض إبطال الشيء بالشيء ))  ربك صدقا وعدال

؛ وهلذا يقولون يف باب املناظرة إن من أكرب ما  )) ا كثيراكان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالف

ختصم به جمادلك أن يكون قوله متناقضا؛ إذا كان القول متناقضا فليس بصحيح؛ ألن القول احلق ال 

؛ بل أنت بنفسك إذا أردت أن ختتار قوال من األقوال  ميكن يتناقض، ال ميكن يتناقض أبدا بل هو مطرد



مث وجدت أن هذا القول الذي متيل إليه يتناقض؛ انتبه! يتناقض فاعلم أنه غري صحيح، إذا وجدت 

يتناقض فاعلم أنه غري صحيح وإن كان يف أول األمر يرتاءا لك أنه صحيح لكن إذا عرفت أنه يتناقض 

باحلق يكون  فاعلم أنه ليس حبق ألن احلق ال ميكن أن يتناقض؛ فهنا نقول احلق هل املعىن أن نزوله

أي أنه مشتمل على متعلق بأنزل؟ يعين أن احلق من عند اهللا ال من عند غريه أو أن املعىن متلبسا باحلق 

؛ أما األول فواضح فإن الكتب اليت جاء ا الرسل من احلق بكتابه؟ قلنا كال األمرين، كال األمرين حق

هذه الكتب وجده صدقا يف األخبار وعدال عند اهللا الشك فيها؛ وأما الثاين فكذلك ألن من تأمل يف 

ذكرت  )) ليحكم )) (( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ((وجل:  مث قال اهللا عز  يف األحكام.

أو الفاعل الرسول، أو الفاعل الكتاب؟ منهم من قال إن  ؛ هل الفاعل اهللا نعم أن فيها ثالثة إعراب

 فبعث اهللا ((الضمائر ينبغي أن تكون ملتصقة على وجه واحد الفاعل هو اهللا أي ليحكم اهللا؛ قال ألن 

الضمائر كلها تعود على من؟ اهللا، على اهللا ليكون السياق ملتصقا؛  )) ليحكم (( )) وأنزل معه ))، ((

ومعلوم أن اهللا تعاىل هو احلاكم؛ حىت األنبياء عليه الصالة والسالم والرسل ال حيكمون إال حبكمه؛ 

وإال فاألصل احلكم إىل من؟ إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛  دليل على حكم اهللا عزوجلوالكتب عالمة و 

، وحنن ال نعلم أن هذا حكم اهللا إال  أي الكتاب قالوا ألنه طريق احلكم )) ليحكم ((والذين قالوا 

بواسطة الكتاب املنزل فهو حاكم ألنه وحي اهللا عزوجل؛ واحلقيقة حىت على هذا القول فإن املرجع إىل 

النيب فهذا ذكرنا إشكاال من جهة أن النبيني  )) ليحكم ((أي شيء؟ إىل اهللا، املرجع إىل اهللا؛ أما قوله 

ى النبيني قال: ليحكموا بني الناس، ليحكموا؛ وأجبنا عن ذلك بأن مجع وهذا مفرد ولو كان عائدا عل

؛ ومنهم على رأي قوله النبيني مجع واجلمع دال على األفراد واملعىن ليحكم كل واحد منهم بني الناس

 : ((ما قال وجعلنا للمتقني أئمة ألن نا تدل على اجلمع؛ قال )) واجعلنا للمتقين إماما ((تعاىل: 

اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد من إماما للمتقني.معلون من ناحية الشرعية احلكم  )) واجعلنا



قال:  . الشرعي ما يثبت إال بالكتاب الذي أنزله اهللا؛ أما احلكم القدري ما هو موضوع هذه اآلية

   ((ليحكم الناس فيها اختلفوا فيه))


